
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 17 december 2019, 19:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der 
Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. 
Knot (CDA), H. Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers 
(PvdA) en H. van den Born (CU)

Afwezig: J. van den Boogaard (D66)

Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.

Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Griffier : P. Koekoek

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom.

2. Beëdiging lid steunfractie  
Voorstel: de heer D. van der Meer als lid van de steunfractie D66 beëdigen.
Besluit raad: De heer D. van der Meer wordt beëdigd als lid van de steunfractie van D66.

3. Beëdiging lid steunfractie  
Voorstel: de heer F. van der Werf als lid van de steunfractie PVDA beëdigen.
Besluit raad: De heer F. van der Werf wordt beëdigd als lid van de steunfractie van de PvdA.

4. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 20 (bebouwde kom Groningerweg 
Eelderwolde) wordt op verzoek van de heer Van den Born van de agenda af gehaald.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 19 november 2019 en   3 december 2019     
en kennisnemen van de motie- en toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden 
ter kennisgeving aangenomen.

Mevrouw Kamminga vraagt naar de toezegging uit de raad van 3 december: Wethouder Lammers zegt toe 
de aantallen in- en uitstappers van de haltes Kosterijweg tot aan het Elsborgpad schriftelijk aan de raad 
mee te delen. Wethouder Lammers geeft aan dat er een brief wordt geschreven aan de raad met hierin 
onder andere deze cijfers en dat hij hoopt dat deze brief nog dezelfde week wordt verstuurd.

6. Vragenrecht  
De heer Spekschate maakt gebruik van het vragenrecht. Hij vraagt aan het college waarom de raad niet 
beter is meegenomen in de ontwikkelingen rond Espria en Cosis waarover de media berichtten. Wethouder 
Gopal geeft aan dat het college nog bezig is met het duiden van de rechterlijke uitspraak en overleg met 
andere Drentse gemeenten. 24 December zal hierover het college een besluit nemen en vervolgens de 
raad informeren. De wethouder zegt toe dat de raad na dit collegebesluit ook geïnformeerd zal worden over 
de vragen die de heer Spekschate stelt voor zover dit juridisch kan, zij zal daarvoor de meest geschikte 
vorm kiezen, dit kan een brief zijn maar bijvoorbeeld ook een bijeenkomst van de raadswerkgroep Sociaal 
Domein. Daarnaast zegt de wethouder toe dat de uitspraak van de raad 18 december naar de raad zal 
worden gestuurd, zodat hier alvast kennis van kan worden genomen, hierbij zal nog geen duiding van het 
college meegestuurd worden.
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7. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

8. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 26 november 2019 en 3 december 2019
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 21 november 2019 tot 4 december 2019.

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

9. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   27 november 2019  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Groningerstraat 50 Midlaren’  
      Voorstel: 
      Het bestemmingsplan 'Groningerstraat 50 Midlaren' als vervat in de bestandenset met de planidentificatie    
      NL.IMRO.1730.BPGroningerstr50ML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, 
      vast te stellen.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren’  
      Voorstel: 
      Het bestemmingsplan 'Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren' als vervat in de bestandenset met de 
      planidentificatie NL.IMRO.1730.BPGroningerstr54ML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het 
      ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Voortgang sport en bewegen in het sociale domein  
      Voorstel: 
      De raad besluit kennis te nemen van de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein

Besluit raad: De heer Dijkstra legt een stemverklaring af. De PvdA-fractie roept het college op om in de 
jaarrapportage duidelijk te maken welke keuzes zijn gemaakt en welke resultaten zijn behaald, dit staat nu 
niet voldoende duidelijk in de rapportage. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

13. Renovatie vijf gravelbanen tenniscomplex De Marsch Eelde-Paterswolde  
      Voorstel: 
      Een krediet beschikbaar te stellen van € 103.709 voor de renovatie/ vervanging van de vijf gravelbanen  
      (incl. hekwerk, drainage en beregening) van tennisvereniging De Marsch Eelde- Paterswolde en de 
      bijbehorende kapitaallasten ( € 8.210) dekken uit het structureel beschikbare budget van de 
      investeringsplanning sport en welzijn. 

Besluit raad: De heer Hageman en de heer Knot leggen een stemverklaring af. De heer Hageman gebruikt 
zijn stemverklaring om de raad te memoreren dat de penningmeester van de betreffende tennisvereniging 
door de leden van de KNLTB is gekozen tot vrijwilliger van het jaar. De heer Knot geeft aan dat het CDA het 
eens is met het voorstel maar er vanuit gaat dat in de toekomst in dit soort stukken iets opgenomen wordt 
over eventuele risico’s.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde  
      Voorstel:
      De raad voor te stellen de regeling Gemeenschappelijke Regeling Paterswolde te wijzigen, toestemming te 
      verlenen aan het college voor de wijziging, wethouder Lammers aan te wijzen als lid namens het college en 
      een raadslid en een plaatsvervanger aan te wijzen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. De heer Knot wordt benoemd als lid van het 
Algemeen Bestuur. Mevrouw Kamminga wordt benoemd als zijn plaatsvervanger.
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15. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Sociaal Domein en Duurzaamheid  
     Voorstel: 
     De heer K. Dijkstra (PVDA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep 
     Sociaal Domein. De heer F. van der Werf (PVDA) benoemen als lid raadswerkgroep 
     Duurzaamheid en mevrouw C. Ensing-Compaan benoemen als plaatsvervangend lid van de 
     raadswerkgroep Duurzaamheid.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

16. Inspreken inwoners*
      *betreft inspraak voor agendapunt 10 t/m 13 en 17 t/m 21. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

17. Belastingverordeningen 2020 ”  T  ”  
      Voorstel:

1. De volgende verordeningen vast te stellen:
 Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
 Verordening forensenbelasting 2020
 Verordening leges 2020
 Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
 Verordening afvalstoffenheffing 2020
 Verordening reinigingsrechten 2020

       onder intrekking van de vorige verordeningen.  
       2.Burgemeester en wethouders mandaat te verlenen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2020 

          naar beneden bij te stellen, wanneer de herwaardering is afgerond.
Besluit raad: 
Wethouder De Graaf zegt de raad toe om volgend jaar in dit voorstel de grootste wijzigingen in de 
tarieventabel op te nemen.
Wethouder Lammers zegt toe dat er nog eens extra naar de inwoners zal worden gecommuniceerd dat het 
legen van de grijze container per keer €3 kost. In deze communicatie zal worden meegenomen welke 
problemen er zijn met de afvalapps en hoe die worden opgelost.
Wethouder Lammers zegt bovendien toe dat bij de evaluatie van de wijzigingen in het 
afvalinzamelingssysteem zal worden meegenomen of inwoners door de genomen maatregelen minder vaak 
hun grijze container hebben aangeboden.

De heer Van den Born, de heer Kloos, mevrouw Wiersema, mevrouw Kardol en de heer Kuipers dienen het 
volgende amendement in:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
Oude tekst:
1. De volgende verordeningen vast te stellen:
• Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
• Verordening forensenbelasting 2020
• Verordening leges 2020
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
• Verordening afvalstoffenheffing 2020
• Verordening reinigingsrechten 2020
onder intrekking van de vorige verordeningen.

Nieuwe tekst:
1a. De volgende verordeningen vast te stellen:
• Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
• Verordening forensenbelasting 2020
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
• Verordening afvalstoffenheffing 2020
• Verordening reinigingsrechten 2020
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1b. De volgende verordening gewijzigd vast te stellen, zoals verderop in dit amendement beschreven:
• Verordening leges 2020
onder intrekking van de vorige verordeningen.

De verordening ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020’ als volgt te wijzigen:
Oude tekst:
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Nieuwe tekst:
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt voor de kwijtschelding maatwerk toegepast.

Over het amendement leggen de heer Hageman, de heer Pieters, de heer Van Es en de heer Dijkstra een 
stemverklaring af. De heer Hageman geeft aan dat de heer Nijenbanning en hij voorstander van 
kwijtschelding zijn, maar dat zij vraagtekens zetten bij de juridische zorgvuldigheid van het amendement en 
daarom daartegen zullen stemmen. De heer Pieters geeft aan dat de heer Spekschate en hij voor het 
amendement zullen stemmen omdat zij het eens zijn met de strekking, maar hij merkt op dat hij de 
discussie onduidelijk vindt en de indruk heeft dat er niets verandert. De heer Dijkstra geeft aan dat de PvdA 
dit amendement als een amendement voor de bühne beschouwt en het volste vertrouwen heeft in het 
bestaande beleid, de PvdA zal daarom tegen stemmen. De heer Van Es geeft aan dat Gemeentebelangen 
tegen zal stemmen, zij vinden het een amendement voor de bühne dat iets regelt dat al min of meer staand 
beleid is en zij vinden de juridische aspecten van het amendement niet helder. 

Het amendement wordt met 6 stemmen tegen (Nijenbanning, Hageman, GB en PvdA) en 16 stemmen voor 
(overige leden) aangenomen.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

18. Geactualiseerd beleid werk, inkomen en meedoen  
      Voorstel:
      De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze,    
      Assen en Tynaarlo 2020-2023 vast te stellen.

Besluit raad: 
Wethouder Lammers doet de volgende toezeggingen:
- Via de prestatie-indicatoren in de prestatieovereenkomst zal worden verduidelijkt op welke zaken in 

ieder geval niet zal worden bezuinigd, zelfs niet als de rijksmiddelen ontoereikend zijn. De raad zal 
overigens worden gevraagd om input te leveren voor deze prestatie-indicatoren, hiervoor wordt 
gekeken naar de werkwijze in Aa en Hunze en wordt deze overgenomen door Tynaarlo.

- Er zal een kritische opmerking worden overgebracht aan sinterklaas in verband met het gedicht dat hij 
heeft gestuurd aan de WPDA(-medewerkers). Van een van de medewerkers ontving de raad het bericht 
dat het gedicht niet begrepen werd en de heer Dijkstra vindt dat ook op dit soort punten ervoor moet 
worden gezorgd dat iedereen mee moet kunnen doen.

- Medio 2020 komt er een eindrapport over de meedoenbanen, hierin wordt een evaluatie opgenomen en 
antwoord op de vragen ‘wat kunnen we er van leren?’ en ‘hoe nu verder?’

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

19. Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie  
      Voorstel:
      Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare     
      energie voor de gemeente Tynaarlo vast te stellen.

Besluit raad: 
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat er een manier zal worden gezocht om de twee ontwerpateliersporen 
(landschappelijk-ruimtelijk en financieel-maatschappelijk) ook tijdens het proces al met elkaar in contact te 
brengen, zodat het geen twee losse sporen worden.
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20. Brief recreatieschap aan de gemeenteraad d.d. 12 september 2019  
Besluit raad: In verband met de tijd wordt dit agendapunt verplaatst naar de agenda van 28 januari 2020.

21. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 januari 1920

De voorzitter, De griffier,
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